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  سین زاده میالنی، کارشناس آمار، کارشناس مسئول آمار و خدمات ماشینی مرکز بهداشت استانمریم ح مجري پروژه  :

  آقاي دکتر سیامک عالیخانیناظر طرح  : 

  معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ، دکتري پزشکی،خونساريسید علیرضا آقاي دکتر پیام گزار سالمت :  
  کارشناس مسئول اسبق آموزش و ارتقاء سالمت مرکز بهداشت استان، شناس بهداشتکار، احمد قدوسیانآقاي  پروژه:  همکاران اصلی

  ، معصومه احدي زاده،زهرا جمالی،فاطمه عظیمیان، آرزو بخشی، محمدي شهال گل، دکتر مجید رجبی، دکتر رضا قاسمی برقی، دکتر سیدسعید اسکوییآقاي 
  مژگان کاکاوند، زهرا برجی خانی

  خالصه پروژه
 ام اطالعاتی مطلوب، شاخص هایی هستند که هم می توانند پایه و اساس تصمیم گیري و برنامه ریزي قرار گیرند و هم قادرند عملکردها را درحاصل یک نظ

ند جغرافیایی، سنجش و ارزیابی نمایند. بدین ترتیب نظام اطالعات و شاخص هاي مربوطه از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار -حوزه هاي مختلف مدیریتی
شاخص مربوط به شاخص هاي ملی سالمت و شاخص هاي تعیین شده در  1197از تعداد ریزان به نوعی به آنها نیازمندند. و تمامی تصمیم گیرندگان و برنامه 

تانداردهاي که واجد اس -شاخص از بخش شاخص هاي ملی و کارگروه ها  285گانه ي طرح جامع سالمت استان، در مرحله اول تعداد  18کارگروه هاي 
  شکاف اطالعاتی ثبت شده در کارگروه ها، انتخاب شدند.  234و همچنین تعداد  - الزم بودند 

هنگی، الزامات، تدوین نظام نامه سامانه دیده بانی سالمت استان شامل اهداف سامانه، مقررات بسترساز، نقش ها و مسئولیت هاي شرکاء سامانه، ساختار هما
 د مربوط به سامانه، و اصالح و تصویب آن توسط کمیته راهبري و مشاورین و ناظر پروژه. بستر سیاسی و سایر موار

  باشد.  این مطالعه توصیفی، تحلیلی و مداخله اي است و حجم نمونه، کلیه شاخص هاي سالمت موجود و شکاف هاي اطالعاتی مربوط به سالمت استان، می
بمنظور مشاهده نظام مند و مستمر وضعیت سالمت استان، ایجاد نظام دیده بانی سالمت در استان قزوین ضروري  با توجه به نتایج اتخاذ شده از اجراي پروژه،

  است و شرح وظایف کلی نظام دیده بانی سالمت استان به شرح زیر خواهد بود:
اطالعات و آمارهاي دوره اي  ذخیره سازيي و دریافت،  طبقه بند: طریق  براي سیاست گذاري سالمت در مناطق مختلف استان ازالزم تأمین شواهد  .1

نشریات و لوح  توزیع نتایج تحلیل همراه با پیشنهاد هاي کاربردي بین شرکاء از طریق  - تحلیل دوره اي و مقطعی شاخص ها   - هدف شاخص هاي 
نظام  لی و ساالنه و توزیع به موقع بین شرکاءتدوین گزارش عملکرد فص  - تدوین طرح هاي پژوهشی به ویژه در زمینه شکاف هاي اطالعاتی  -  فشرده

  دیده بانی سالمت استان.
 برگزاري جلسات هماهنگی منظم و مستمر کمیته فنی و ارتباط منطقی و مداوم باکمیته راهبري سامانه .2
 آموزشی و کاربردي و ... ارتقاء آگاهی و عملکرد شرکاء و ذي نفعان از طریق برگزاري کارگاه هاي .3

 و ... تأمین پرسنل، برآورد و تخصیص اعتبار، تجهیز وسائل و امکانات ،ستقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی قزوینا حلتعیین م .4

ر دانشگاه علوم به منظور کاربردي نمودن نتایج پروژه حاضر، پیشنهاد می شود دبیرخانه سامانه با ساختار سازمانی مورد نظر و امکانات و تجهیزات الزم د
به آن اختصاص یابد تا بتواند   -شاخص هدف که در پروژه تعیین شده است   89براي شروع دیده بانی  با  - ائر شود و اعتبارات منطقی پزشکی قزوین د

  وظایف زیر را به نحو مطلوب انجام دهد :
ارائه گزارش   -ایش و اصالح تجدید نظر در شاخص هاي هدف جهت کاهش و افز -هاي سالمت  دریافت، نگهداري و تحلیل دوره اي و مقطعی شاخص

ها به ویژه در  هاي مرتبط با پیشنهـادها و طرح هاي پـژوهشی و ارزشیابی تصویب و اجراي پروژه - مکتوب و لوح فشرده به کلیه شرکاء جهت بررسی پیشنهادها 
هاي آموزشی و  برگزاري کارگاه  انتشـار بسته  - هاي هدف  هاي برآمده از تحقیقات و ارزشیابی به شاخص الحـاق شاخص -هاي اطالعاتی  زمینه شکاف

انتشار نشریات و نرم افزارهاي آموزشی مرتبط با سالمت در زمینه نقش و  - آموزشی در زمینـه مدل هاي تحلیل شاخص و روش تحقیق و ... براي ذي نفعان 
تنظیم برنامه تفصیلی سال آینده  - ازي اقدامات و تدوین گزارش ساالنه مستندس  - تأثیر سازمان ها، مردم و سیاست هاي هماهنگی بین بخشی در ارتقاء سالمت 

  مقایسه عملکرد نظام در سالهاي مختلف با سایر نظام هاي دیده بانی سالمت.  -به طور منطقی و کاربردي و هدفمند 

 هاي سطح اثر و پیامد سالمت و عدالت در سالمت استان تنظیم سند سیاست نظام دیده بانی شاخص عنوان پروژه:
  قزوین


